
بسم رب الشهدا والصدیقین    

  خواهرانسلطان عشق هیئت مکتب الشهدای دانشجویان واحد  گزارش هفت روزه ی اردو

راس زیارت عاشورا بعد از خواندن   29ماه دوم بهمن ق برنامه مصوب در شورای فرهنگی دانشگاه بط
ازروبروی مسجد دانشگاه حرکت کرد. در مسیر حرکت ضمن اجرای  خواهران اتوبوس  شب 92سات 

وبرنامه های مختلفی همچون جمله گوی  ی ، شعرخوانی ، پخش ت برنامه ی معارفه دانشجویان مسابقا 
هنگ توسط مسئول فرهنگی اردو صورت گرفت. 

 
 قمرا به صبح ینکه طبق برنامه نماز تا اکلیپ و ا

ف اسکان به طر  حرم حضرت معصومه )س(مودیم .بعد از زیارت رسیده وبه صورت جماعت برگزار ن
نروز و شبش قم حرکت کرده و اسکان 
 
نجا بودیم.ا

 
ضمن اینکه نمازظهربه صورت جماعت در  را در ا

برنامه های روزهای بعد اردو به ترتیب مشخص شده وبه صورت خالصه به شکل  جمکران برگزارشد.
 ذیل می باشد:

 روز دوم:

ر حرم حضرت معصومه )س( _ نمازصبح د   

 _صرف صبحانه در محل اسکان 

زاد جهت زیارت و خرید در قم 
 
 _ چند ساعت به صورت ا

حرکت به سمت تهران و برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در حرم امام خمینی  01_ساعت 
 )ره( 

 _صرف ناهار در حرم حضرت امام خمینی )ره( 
دیدار قبور مطهر شهدای بهشت زهرا از جمله حرکت به بهشت زهرای تهران و  02_ ساعت 

و... چمران وشهید احمد کاظمی و شهدای هفتادودوتن دشهی  
حرکت از بهشت زهرا به سمت مشهد مقدس  01_ساعت   

بود ._ نمازمغرب وعشاء و شام بین راهی   
 

 روزسوم:
 _نماز صبح به محل اسکان رسیده و همانجا برگزار شد.



 _صرف صبحانه در محل اسکان 
زاد تاظهر 

 
 _ زیارت حرم امام رضا )ع( به صورت ا

قای 
 
بعد از صرف ناهار در محل اسکان  انواری _ سخنرانی حاج ا  
و سخنرانی حاج  زیارت خوانی به صورت دسته جمعی درحرم امام رضا )ع( _ برگزاری مراسم

قای اکبری بعد ازصرف شام 
 
 ا
 

 روزچهارم : 
زاد _ زیارت حر 

 
م امام رضا به صورت ا  

فرهنگسرای زیارت به صورت دسته جمعی _ بازدید از   
قای 

 
بعداز نمازظهر انواری _ سخنرانی حاج ا  

در محل اسکانفرهنگی ازجمله دل نوشته _ برگزاری مسابقات   
  _ برنامه ی تفریحی بازدید ازکوه سنگی 

_ برگزاری مراسم مدح و زیارت خوانی در صحن قدس حرم امام رضا به صورت دسته جمعی با 
 مداحی مداح کاروان برادرحسین صالحی 

 روزپنجم : 
زاد

 
 _ زیارت حضرت امام رضا )ع( به صورت ا
 _ بازدید از موزه های حرم امام رضا )ع( 

قای توسط مبلغ کاروان حاج  _ اجرای برنامه پرسش وپاسخ عمومی
 
در مدرسه پریزاد  انواری ا

 وحضور به صورت دسته جمعی 
قای ا

 
بعد از نمازمغرب  نواری _ سخنرانی حاج ا  

 _برنامه اهدای جوایز نفرات برتر مسابقات 
  زیارت نامه خوانی در حرم امام رضا توسط مداح کاروان _ برگزاری مراسم 

 روزششم : 
زاد 

 
 _زیارت حرم امام رضا )ع( به صورت ا

 _ نگارش وتوزیع نشریه ی سرپای  ی توسط بچه های اردو 
 _ مراسم وداع از حرم امام رضا )ع( 

 



بعد از صرف ناهار در محل اسکان ، مشهد مقدس را به سمت اردبیل ترک نموده و روز هفتم 
 به اردبیل رسیدیم. 

 
ی قابل ذکر است در طول این اردو برنامه های مشاوره ی خصوصی در اتوبوس ومحل ها

اسکان توسط مبلغ کاروان و همچنین مسابقات گوناگونی نیز اجرا شد و همچنین دو بار بسته 
ن توزیع گردید. 

 
 ی فرهنگی توسط مسئول فرهنگی وتیم مختص ا
 

 خدابا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی وما رستگار...
 

      

 

 


